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 آموزش اينترنت

 

  قسمت اول

 

امروزه يكي از جدابترين قسمتهاي كاربري رايانه، استفاده از اينترنت 

مي باشد، كه عالوه برامكانات موجود در زمينه هاي علمي وتجاري آن، 

جلوه هاي ويژه ديگري مانند سرگرمي و ارتباطات، هرسليقه اي را به 

 . خود جلب مي نمايد

 

، ISPبه يکی از سرويس دهندگان اينترنت براي شروع بايستي كه 

مـراجـعـه نـموده ويك سطح دسترسي از آنها خريداري كنيد و سپس 

 .  به اينترنت متصل شويدConnect To the Internetاز طريق برنامه 
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 نيز مشهور IE كه به Internet Explorerحال كافي است كه برنامه 

اجازه دهيد كه .  اجرا نماييداست را درمحيط ويندوز خود يافته و آنرا

اين برنامه و برنامه هاي . كمي درمورد اين برنامه توضيحاتي ذكر شود

 يـا مـرورگـر وب، مـشـهـورنـد و يـكـي از Browserمشابه به 

 HTMLويـژگـي هـاي آنـهـا قـابلـيـت نـمـايـش دادن فايلهاي 

ان به برنامه از نمونه هاي ديگر اين گونه برنامه ها مي تو. ميباشد

Netscape,Opera,MSN Explorer ,Navigator و غيره اشاره 

 IEكرد،ولي شايد يكي از پرطرفدارترين و راحت ترين آنها همان 

نكته ديگري كه الزم به ذكر است، آن است كه هريك از اين . باشد

مرورگرها داراي نگارشهايي مي باشند كه به مرور وارد بازار نرم افزار 

البته هميشه بهتر است كه براي در اختيار گرفتن تمامي ميشوند، 

امكانات اينترنت ونمايش جلوه هاي ويژه آن از آخرين نسخه هاي آن 

 و ٩٨ ، تحت ويندوز IEبه عنوان مثال آخرين نسخه . استفاده نماييد
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 آن بوده و آخرين SIP) Service Pack( همراه با ٥/٥ نسخه ٢٠٠٠

بد نيست كه . آن ميباشد٦ز نگارش  نيXPنسخه آن تحت ويندوز 

 .  نيز نكاتي را مطرح نماييمSPدراين قسمت درمورد 

 

به طور كلي با اضافه شدن امكانات و قابليتهاي برنامه ها، حجم اين 

برنامه به مرور، افزايش چشم گيري پيدا نموده اند و با توجه به اينكه 

نترنت قابل بسياري از نسخه هاي جديد برنامه ها نيز ازطريق اي

بارگذاري و دريافت مي باشند، پايين بودن سرعت ارتباطي به اينترنت 

دريافت نسخه هاي جديد و اصالح شده را با مشكالت فراواني مواجه 

مي نمايد، لذا شركت هاي سازنده به جاي دراختيار قراردادن نسخه 

ه برنامه های نسبتاً كوچكتري را ك! هاي جديد برنامه ها به طور كامل

 فايل معروف هستند را در اختيار كاربران قرار Patch يا SPاصطالحا به 

مي دهند تا كاربران با دريافت و اجرا نمودن آنها، به نسخه ها و يا 
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پـس از اجـرا  ! IEاصالحات جديد به راحتـي دسـت پـيدا نـماينـد و امـا 

 My Documentنـمـودن ايـن برنامه يك پنجره مشابه پنجرههاي 

ظاهر شده و در نوار آدرس آن، شما قادر خواهيد بود تا آدرس 

 را فشار دهيد ، پس از enterسايت مورد نظر را نوشته و سپس كليد 

 آن سايت ظاهر شده و Home pageمدتي، صفحه اوليه يا اصطالحاً 

براي . شما مي توانيد از اطالعات وامكانات آن سايت استفاده نماييد 

درسهاي اينترنتي ، يادگيري سه مفهوم بسيار حائز استفاده بهتر از آ

 . اهميت است

 

 پروتكل .١

 Domain Nameسيستم نام دامنه .٢

System(DNS)(URLs)3Uniform Resources Locator 

به طور كلي هر توافقي كه بين رايانه ها در سراسر جهان : پروتكل.٣
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ور كنيد كه تص. پروتكل مي نامند. براي تبادل اطالعات صورت ميگيرد

دو نفر كه به زبانهاي چيني و هندي تمايل به ارتباط برقراركردن 

دارند، بخواهند با هم حرف بزنند، دراين صورت به عنوان مثال با هم 

در اينترنت هم اين . توافق مي كنند كه به زبان انگليسي صحبت كنند

 ، پروتكلي وجودHTMLچنين است به عنوان مثال براي ارسال فايلهاي 

 اين پروتكل وظيفه ارسال ودريافت اينگونه فايلها را HTTP.دارد به نام

يك مفهوم اساسي كه درمورد اين پروتكل وجود دارد . به عهده دارد 

 داراي مراجع و لينكهايي به ديگر فايلها HTMLآن است كه فايلهاي 

 . مانند تصوير، صدا وغيره مي باشد 

 

اينترنت ، شما با پروتكل هاي ديگري دقت كنيد كه در هنگام استفاده از 

 نيز مواجه خواهيد شد، كه البته ftp,telnet newsgrop, gopher:مانند

هريك از اين پروتكل ها را در شماره هاي بعد در جاي خود بحث 
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 . خواهيم نمود

 

در زمانهايي نه چندان دور، كاربران براي اتصال به : سيستم نام دامنه.٤

 استفاده IP از يك عدد چهار قسمتي به نام سرويس دهنده هاي وب،

 ٢٥٥مي كردند، كه هر قسمت آن مي توانست اعدادي بين صفر تا 

راشامل شود، ولي اين شماره ها براي كاربران مشكالت زيادي را چه از 

نظر به خاطر سپردن و چه از نظر دفت در ورود آنها به وجود مي 

ا به نام سيستم نام دامنه آورد، به همين دليل كميته اي، پروتكلي ر

 به اسامي با معني و قابل IPمعرفي نمود كه توسط آن آدرسهاي

 فوق دقيقاً معادل IPبه عنوان مثال آدرس . تشخيصي تبديل مي شوند

 مي باشد دقت كنيد كه اين www.ciwecrtified.comآدرس اينترنتي 

الزم به اسامي دامنه، كامالًمنحصر به فرد مي باشند نكته ديگري كه 

ذكر است، آن است كه برخالف طريقه خواندن اين آدرس ها، اين 
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 comبدين معني كه كمه ! گونه آدرسها به صورت عكس عمل مي كنند

) TLDs(كه نوع سايت را معرفي مي كند به عنوان باالترين سطح 

(معرفي شده وسپس نام ثبت شده مورد عالقه شركت يا فرد

ciwcertified ( مياني مطرح شده و سپس نام رايانه به عنوان سطح

به عنوان ) Host(و يا نام سايت وب ميزبان) web(سرويس دهنده وب 

در باالترين سطح اين دامنه، تا چندي . پايين ترين سطح عنوان مي شود

پيش تنها تعداد محدودي نام وجود داشت كه مي توان به اسامي 

Com,Net,Org,Gov,Eduه دليل ثبت شدن  و غيره اشاره نمود، ولي ب

در اين مجموعه، متوليان ! تقريبا تمامي اسامي با معني و حتي بي معني

 ,Web,TV Wapاينترنت دست به ايجاد اسامي ديگري مانند، 

Tel,Shopو غيره زده اند  . 

 

٣. ٥URLs به طور كلي اگر آدرس وب شما عالوه بر سيستم نام 
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ن سايت را نيز شامل دامنه، نوع پروتكل و ديگر جزئيات مربوط به آ

به عنوان .  سايت معروف خواهد بودURLباشد، اصطالحا به آدرس 

 http://www.yahoo.com سايت ياهو، به صورت URLمثال آدرس 

مطرح مي شود و يا اگر شما درسايت خاصي، تمايل به ديدن صفحه 

 نيز URLخاصي از آن راداشته باشيد، مي توانيد مستقيماً از آدرس 

نماييد، به عنوان مثال مي توان از آدرس زير براي رفتن به استفاده 

 : سايت مورد نظر وصفحه خاص آن استفاده نمود

 

http://www.sec.gov/asec/wwwsec.htm با توجه به وجود انواع 

پروتكل هاي موجود در اينترنت، الزم است يادآور شويم كه به طور 

ي گيرد، مگر آنكه  را در نظر مHTTP پروتكل IEپيش فرض برنامه 

منظور اين است كه اگر در . شما رسماً از پروتكل ديگري استفاده نماييد

 را وارد www.Yahoo.com در قسمت آدرس آن عبارت IEبرنامه 
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 را فشار دهيد، به طور اتوماتيك عبارت Enterنموده و سپس كليد 

http://www.Yahoo.com را در قسمت آدرس مالحظه خواهيد 

 . نمود

 

كته ديگري كه شايد عنوان آن خالي از لطف نباشد، آن است كه با ن

توجه به اينكه در اكثر آدرس هاي اينترنت در باالترين سطح آنها 

، شما تنها كلمه IE و در صورتي كه در نوار آدرس برنامه comعبارت 

yahoo را تايپ نموده و سپس از دكمه هاي تركيبي 

http://www.Yahoo.comمايش ظاهر شده و شما را به  در صفحه ن

 . سايت مربوطه رهنمون خواهد كرد

 

به هرحال پس از ورود به سايت موردنظر، شما با اطالعات مربوط به 

دراين صفحه شما با عبارات و يا . آن سايت، مواجه خواهيد شد
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تصاويري مواجه مي شويد كه هرگاه اشاره گر موش را بر روي آن 

 حالت فلش به صورت دست درآمده و مي بريد، اشاره گر موش از

شما قادر خواهيد بود،ت با كليك كردن بر روي آن به صفحه ديگري 

دقت كنيد كه . كه ممكن است حتي سايت ديگري باشد، مراجعه نماييد

(اصطالحاً به اين گونه متن ها و يا تصاوير، اتصال اينترنتي يا ابرمتن

Hyperlink (اطالق مي شود . 

 

 كه با كليك كردن بر روي يك اتصال، صفحه فعلي گاهي ممكن است

محو شده و اطالعات مقصد ظاهر شود و يا اينكه درعين وجود صفحه 

فعلي، پنجره ديگري ظاهر شده و اطالعات مقصد را درآن صفحه 

 . مالحظه نماييد

 

 )قسمت دوم (آموزش اينترنت
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 به معرفي حال كه با مفاهيم اوليه اينترنت آشنا شده ايد، الزم است كه

 بپردازيم همان گونه كه درشماره قبل اشاره شد، هرگاه IEمحيط 

وارد يك سايت اينترنتي مي شويد، با پيوندهاي زيادي كه شما را به 

قسمت هاي مختلفي از همان سايت و يا حتي سايتهاي ديگر رهنمون مي 

هرگاه بر روي اين پيوندها كليك نماييد، يا . سازد، مواجه مي شويد

ه موجود محو و صفحه مقصد ظاهر شده و يا محتواي صفحه صفح

مقصد درپنجره جديدي ظاهر خواهد شد، ولي نكته اي كه الزم است 

 .بياموزيد، نحوه كار با اين گونه پيوندها مي باشد

 

در اكثر موارد پس از كليك كردن بر روي يك پيوند، صفحه قبلي محو 

ممكن است كه اين رفتار مي شود و صفحه ديگر جايگزين آن مي شود، 

به عنوان نمونه سايتي را در نظر بگيريد ! چندان خوشايند كاربر نباشد

كه در آن پيوندهاي زيادي به سايتهاي مختلف به صورت طبقه بندي 
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شده لحاظ شده باشد و شما تمايل به گشت وگذار به داخل تمامي آنها 

عث محو شدن داشته باشيد ولي كليك كردن بر روي هريك از آنها با

براي حل اين مشكل درحالي كه درصفحه مورد . صفحه اوليه خواهد شد

 :نظر قرارگرفته ايد، سه راه حل در پيش رو داريد

 

 را مجددا اجرا نموده، وارد صفحه مورد نظر شده و از آن IEبرنامه .١

 . بر روي هريك از پيوندها كليك نماييد

، كليك كرده Newي زير منوي منـوي فـايل را انتـخـاب كرده، بر رو.٢

البته مي توانيد از دكمه تركيبي (  را انتخاب كنيدWindowو گزينه 

CTRL+Nنيز براي اين منظور استفاده نماييد .( 

اشاره گر موش را بر روي پيوند مورد نظر برده، دكمه سمت .٣

 راست را كليك كرده تا منوي بعدي ظاهر شود،

را انتخاب كنيد بدين ترتيب  Open In New Windowسپس گزينه 
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شما قادر خواهيد بود كه بدون اينكه صفحه مورد نظر خود را از دست 

بدهيد در پيوند آن صفحه به گشت وگذار بپردازيد، كه البته در بين 

اين سه روش، طبعا روش سوم مناسبتر مي باشد، ولي روش هاي اول 

حال تصميم .  دارندو دوم نيز برحسب نياز كاربر        هاي خاص خود را

داريد كه شما را با نوار ابراز اين برنامه آشنا نماييم، ولي ممكن است 

 شما فاقد چنين نواري باشد، لذا درصورتي IEكه به هر دليلي برنامه 

 را View شما فاقد آن مي باشد، مي توانيد ابتداي منوي IEكه برنامه 

 ودر صورتي كه  شدهToolbarsانتخاب كرده و سپس وارد زير منوي 

قرار ندارد، يك بار بر » تاييد« نماد Standard Buttonsدر كنار گزينه 

حال كه تا اينجا آمده ايد، . روي آن كليك كرده تا توار ابراز ظاهر شود

 را نيز Address Bar، گزينه Toolbarsبهتر است كه در زير منوي 

 شود و بقيه ظاهر» تاييد«انتخاب نموده ، تا در كنار آن نيز نماد 

نمادهاي تاييد مربوط به بقيه گزينه ها را با انتخاب مجدد آنها، تا اطالع 
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در داخل نوار ابزار سمت چپ به ترتيب با دو دكمه . بعدي حذف نماييد

 را IEاولين باري كه برنامه . به نامهاي قبلي و بعدي، مواجه مي شويد

 محض اينكه بر روي به. باز مي كنيد، اين دو دكمه غير فعال مي باشند

يكي از اتصاالت صفحه موجود كليك كرده و يا آدرس ديگري را در نوار 

 را فشار دهيد، تا صفحه Enterآدرس وارد كرده و سپسك كليد 

 از حالت غير فعال به Backديگري در همان پنجره ظاهر شود، دكمه 

حالت فعال تغير حالت مي دهد، ولي دقت كنيد كه كماكان دكمه 

Forwardحال مي توانيد، با كليك كردن .  به صورت غير فعال مي باشد

، به صفحه قبلي بازگرديد پس از اولين انتخاب Backبر روي دكمه 

 نيز از حالت غيرفعال به حال فعال تغيير Forward، دكمه Backدكمه

حالت داده و مي توانيد از آن استفاده نماييد معاني اين دو دكمه دقيقاً 

 مي My Computer در برنامه Forward و Backكمه مانند دو د

 .باشد
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 مي فهماند كه بايستي كاربر را به آخرين IE به برنامه Backدكمه . ١

دكمه . ٤. رهنمون سازد. ٣اي كه قبال از آن آمده است، . ٢صفحه 

Forward به برنامه IE مي فهماند كه بايستي كاربر را به آخرين 

دكمه . رهنمون سازد. ٦ كرده است،Backآن از . ٥صفحه اي كه قبالً 

تصور كنيد .  مي باشدStopديگري كه در نوار ابزار وجود دارد، دكمه 

كه درحالي كه وارد صفحه اي شده ايد، به پيوند، متن يا تصوير مورد 

نظر خود رسيده ايد وديگر تمايلي به دريافت بقيه اطالعات صفحه 

دكمه، عمل دريافت يا به اصطالح نداريد، دراين صورت با انتخاب اين 

 .بارگذاري اطالعات خاتمه مي يابد

 

 مي باشد Refreshدكمه ديگري كه در نوار ابزار وجود دارد، دكمه 

 :سه كاربر اصلي اين دكمه را مي توان به شرح ذيل عنوان نمود
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فرض كنيد . ٢ را در نظر بگيريد،Stopنمونه عنوان شده درقسمت . ١

تمايل به . ٣دن دريافت تمامي اطالعات صفحه،كه پس از توقف كر

توانيد بر روي اين . ٥دراين صورت مي . ٤مشاهده بقيه اطالعات داريد،

البته براي . دكمه كليك كرده تا عمل دريافت اطالعات از ابتدا آغاز شود

 را انتخاب Refresh نيز گزينه Viewتوانيد از منوي . ٦اين منظور مي 

تصور كنيد كه وارد . ٧. انبر نيز استفاده نماييدكرده و يا از كليد مي

 دقيقه اطالعات ١٥هر . ٨صفحه اي شده ايد كه به خاطر ساختار آن،

مانند سايتهاي مربوط به اطالعات . ٩مربوط به آن تغيير مي يابد،

دراين صورت شما قادر خواهيد بود كه با انتخاب اين دكمه،. ١٠بورس، 

. ١٢. اً از سايت مربوطه دريافت نماييداطالعات آن صفحه را مجدد. ١١

فرض كنيد كه وارد سايتي شده ايد كه در آن تعداد نسبتا زيادي 

هاي بعدي در اين مورد توضيحاتي . ١٣در شماره  ( Appletتصوير يا 

وجود دارد وبه علت كند بودن پهناي باند اينترنت و ) ارائه خواهد شد
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شما قادر به دريافت . ١٤،يا سرعت دسترسي رايانه شما به اينترنت

براي اين منظور پس از . ١٦باشيد،. ١٥تمامي اين اشياء در بار اول نمي 

Refresh،قادر خواهيد بود كه بقيه اشياء دريافت . ١٧ كردن صفحه

 را تا Refreshتوانيد انتخاب دكمه . ١٨مي . نشده را نيز دريافت نماييد

 . حصول تمامي اشياء تكرار نماييد

 

با .  مي باشدHomeگري كه در نوار ابزار وجود دارد، دكمه دكمه دي

انتخاب اين دكمه به صفحه اوليه اي كه خود قبالً تعيين نموده ايد، خواهيد 

 را انتخاب نموده و سپس Toolsبراي تغيير آن مي توانيد ، منوي . رسيد

 را انتخاب نماييد در اين صورت يك پنجره Internet Optionsگزينه 

 Address مي توانيد، درجعبه متني Generalده و قسمت ظاهر ش

. آدرس سايت مورد نظر خود را به عنوان صفحه اوليه وارد نماييد

دقت كنيد كه در ذيل اين جعبه متني سه دكمه قرار دارد، درصورتي 
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 كليك نماييد درجعبه متني آدرس Use Blankكه بر روي دكمه 

about:blankمعني است كه هر گاه بر  ظاهر مي شود و اين بدان 

 كليك نماييد، يك صفحه خالي بر روي پنجره برنامه Homeروي دكمه 

IE ظاهر خواهد شد الزم به ذكر است كه در صورتي كه دليل موجهي 

براي انتخاب آدرس خاصي براي صفحه اوليه خود نداريد، انتخاب اين 

 مي Use Ddfaultدكمه بهترين گزينه خواهد بود دكمه بعد، دكمه 

 كه همان IEبا انتخاب اين دكمه، آدرس پيش فرض برنامه . باشد

، مايكروسافت مي باشد، درجعبه متني ظاهر مي MSNآدرس سايت 

تصور كنيد كه وارد آدرسي شده ايد . Use Currentشود و اما دكمه 

كه بسيار جذاب يا كاربردي مي باشد و مي خواهيد كه هرگاه كه 

 را انتخاب مي كنيد، وارد Home و يا دكمه  را اجرا كردهIEبرنامه 

همان آدرس شويد، دراين صورت ابتدا وارد آردس موردنظر شده 
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وسپس بر روي اين دكمه كليك نماييد، تا آدرس آن به عنوان آدرس 

 .  در نظر گرفته شودIEپيش فرض برنامه 

 )قسمت سوم(آموزش اينترنت

  با آن مواجه مي باشند،شايد يكي از مشكالتي كه كاربران در اينترنت

ما نيز دراين . خواندن صفحات فارسي در سايتهاي اينترنتي مي باشند

شما را دراين زمينه ياري نماييم قبل از اينكه به رفع  شماره قصد داريم

 Code تا شما را با مفهومي به نام اين مشكل بپردازيم، الزم است

Page آشنا نماييم.  

 

اربري رايانه دركشور به طور نسبي افزايش ك به طور كلي از زماني كه

نمودن سيستم هاي عامل  پيدا نمود، بسياري از شركتها درجهت فارسي

نمودند،  با كد پيج هاي مختلفي (Font) شروع به ايجاد سبكهاي خطي

 ۱۲۵۶كه در اين ميان مي توان به كد پيجهاي ايران سيستم و سينا و 
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ر است، آن است كه در صورتي كه نكته اي كه الزم به ذك. نمود اشاره

اين كد پيج ها ايجاد نماييد، هنگام باز نمودن  شما سندي را درهريك از

مواجه خواهيد شد، چرا كه به  آن در كد پيج ديگر با مشكل خواندن آن

كرده باشيد،  عنوان مثال اگر در كد پيج ايران سيستم، نام علي را وارد

به همان صورت مشاهده  آن را ۱۲۵۶ممكن است كه در كدپيج 

 .هريك از حروف،حرف ديگري را مشاهده نماييد ننموده و به جاي

هاي استاندارد كه درحال حاضر  به هرحال درحال حاضر يكي از كد پيج

مي  ۱۲۵۶توسط شركت مايكروسافت نيز مطرح شده است، كد پيج 

 از اين ۹۸باشد كه تقريا تمامي سيستمهاي عامل پس از ويندوز 

، ۹۸درصورتي كه ويندوز شما ويندوز . كنند ارد طبعييت مياستاند

Me  مطالعه صفحات وبي كه با كد   فارسي باشد، شما در هنگام۲۰۰۰يا

صورتي كه   نوشته شده اند، مشكلي نخواهيد داشت ولي در۱۲۵۶پيج 

آن صفحه با كد پيج ايران سيستم نوشته شده باشد، طبعا شما با 
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ته بابستي كه مراحل ذيل را درجهت صفحات مشكل داش خواندن آن

سايت همشهري يك نمونه از  به عنوان نمونه. رفع آن انجام دهيد

براي  .اينگونه سايتهاي طراحي شده يا كد پيج ايران سيستم مي باشد

 :مشاهده صفحات آن مراحل ذيل را انجام دهيد

 

شده و در نوار آدرس آن،  Internet Explorer وارد برنامه .1

 را وارد نموده و سپس كليد .WWW.Hamshahri.net آدرس

Enter صفحه كليد را بفشاريد. 

 

شود، كه به صورت  پس از مدتي، صفحه اوليه اين سايت ظاهر مي .2

 دو فريمي بوده و شما بايستي كه در فريم بااليي، پايين آمده تا كلمه

SEPEHR.TTF  را كه در داخل يك مربع قرار گرفته است، ظاهر

 .شود
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گر موش را برروي آن برده و سپس كليك نماييد تا  حال اشاره .3

  .صفحه ديگري ظاهر شود

 

دراين صفحه نيز به صورت گرافيكي وفارسي، مراحل دريافت  .4

و شما مي توانيد، پس از  ونصب فونت فارسي مشخص شده است

روي  مطالعه آن با توجه به نوع سيستم عامل خود در باالي صفحه، بر

درصورتي كه . كليك نماييد) مكينتاش( دو دكمه، ويندوز يا اپليكي از

 .شما، ويندوز مي باشد، كلمه ويندوز را انتخاب كنيد سيستم عامل

 

روي كلمه ويندوز، يك پنجره ظاهر مي  پس از كليك نمودن بر .5

 Save This File To Disk شود و شما بايستي درحالي كه عبارت

  .را انتخاب نمائيد OK انتخاب شده مي باشد، دكمه

 



 

 23 

اي ظاهر مي شود كه محل دريافت فايل مربوط به  حال پنجره .6

كلي، به صورت پيش فرض،  به طور. فونت را از شما سئوال مي نمايد

مي باشد و بهتر است كه هميشه  My Document هميشه اين محل

دريافت فايل هاي شما دراين مكان باشد ودرصورتي كه مقصد  محل

اين محل را مشخص نكرده باشد، بهتر  دي ويندوز براي شماپيشنها

كرده و  را انتخاب Save in است كه كادر كركره اي مربوط به

ولي دقت كنيد كه . را در آن انتخاب نمائيد My Document گزينه

مقاله آموزشي، فرض برآن است كه ممكن است كه  چون در اين

ا براي راحتي كار بهتر است لذ  باشد،۲۰۰۰ يا ۹۸كاربر داراي ويندوز 

انتخاب كرده و در  را \:C كه استثنائاً براي دريافت فونت ديسك خوان

 حال تنها كافي است كه بر روي. ريشه آن، به دريافت فونت بپردازيد

دريافت . كليك نمائيد، تا عمل دريافت فايل صورت گيرد OK دكمه

عت دسترسي مي باشد، با توجه به سر KB56 اين فايل كه درحدود
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نخواهد انجاميد شما به  شما به اينترنت، چند ثانيه بيشتر به طول

  .اينترنت، چند ثانيه بيشتر به طول نخواهد انجاميد

 

نوار وظيفه ويندوز  Start حال كافي است كه ابتدا برروي دكمه .7

را  Settings ظاهر شود، سپس زير منوي كليك كرده، تا يك منو

 Control گزينه ي ديگري ظاهر شود و بر رويانتخاب نموده تا منو

Panel كليك نمائيد، تا در نهايت يك پنجره ظاهر شود. 

 

را يافته، اشاره گر موش را بر  Fonts داخل اين پنجره ، شمايل در .8

دوبار كليك نمائيد تا پنجره مربوط به آن  روي آن برده و سپس

 .بازگردد

 

را انتخاب كرده تا منوي مربوط  File منوي در داخل پنجره ، ابتدا .9

را انتخاب  ..… Install New Font به آن بازگردد سپس گزينه
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 .كنيد تا پنجره ديگري ظاهر شود

 

پنجره ابتدا نام ديسك گردان خود  درقسمت پايين، سمت راست .10

عنوان شد، منظور  ۶با توجه به نكته اي كه در قسمت . را انتخاب نمائيد

درقسمت پايين، سمت چپ نيز . مي باشد \:C همان ديسك خوان

چون ما فونت دريافتي . نام پوشه مورد نظر را انتخاب كنيد  ميتوانيد،

قرار داده ايم ، دقت كنيد كه دراين  \:C را در ريشه ديسك خوان

 .باشد انتخاب شده \:C جعبه ليست نيز ريشه ديسك خوان

 

، در  \:C انبه هرحال پس از ورود صحيح به ريشه ديسك خو .11

باالي پنجره، نام فونت موردنظر را كه به صورت جعبه ليستي

(Sepehe(True Type)) حال تنها كافي . شود مي باشد، ظاهر

را  Select All است كه برروي اين فونت كليك كرده ويا دكمه
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را فشار دهيد  OK نموده تا اين فايل انتخاب شود وسپس دكمه انتخاب

 .شود از، تا عمل نصب فونت آغ

 

كليك كرده، تا مجددا به پنجره  Close حال بر روي دكمه .12

دقت كنيد كه در اين ليست ، . فونت ها باز گرديد مربوط به ليست

براي اين منظور در صفحه . باشد وجود داشته Sepehr فايلي به نام

كرده و سپس  باالو پايين رفته ويا در فضاي سفيد پنجره يك بار كليك

ه كليد را آنقدر فشار دهيد تا به صحت وجود فونت صفح S كليد

 ۹۸دقت كنيد كه در بعضي از ويندوزهاي . نماييد اطمينان حاصل

قادر به يافتن آن دراين  فارسي ممكن است كه پس از نصب فونت شما

نموده و  دراين صورت بايد، مجدداً سيستم را راه اندازي. ليست نباشيد

ر لغزان را يكي دوبار به سمت سپس وارد قسمت فونت شده و نوا

پس از اين . باالترين قسمت آن تغيير مكان دهيد پايينترين قسمت و
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نصب شده سيستم شما قابل  عمل حتماً اين فونت در ليست فونت هاي

 .رويت خواهد بود

 

در داخل اين . شويد Internet Explorer حال وارد برنامه .13

 Internet سپس گزينهشده و  Tools برنامه ابتدا وارد منوي

Options را انتخاب نموده تا يك پنجره ظاهر شود.  

 

كليك  Fonts بر روي دكمه ،Generalسپس در فسمت،  .14

 .كرده تا پنجره ديگري ظاهر شود

 

 Language ليست كركره اي فوق به نام دراين قسمت در .15

Script:گزينه ، Defined نماييد را انتخاب. 

 

پنجره در جعبه ليستي پايين سمت چپ ، گزينه،سپس درهمان  .16
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Sepehr يافته ، انتخاب كرده و سپس بر روي دكمه را OK  كليك

اين صفحه  OK بعد بر روي دكمه نموده تا به پنجره قبل بازگرديد،

 .شود نيز كليك كرده تا اين پنجره نيز بسته

 

 

  يك بارتمامي موارد كه تا اين لحظه عنوان گرديد، تنها كافي است كه

بر روي ويندوز رايانه شما صورت گيرد و طبيعي است كه درصورت 

ويندوز برروي رايانه شما، تكرار اين موارد  نصب مجدد سيستم عامل

كه وارد سايت فارسي  ولي دقت كنيد كه هنوز هنگامي. الزامي است

تنها  !نگران نباشيد! مي شويد، قادر به مشاهده صفحات آن نمي باشيد

در هنگام ورود به هر صفحه فارسي بايستي انجام دهيد، آن عملي كه 

موردنظر، اشاره گر موش را در فضاي خالي آن  است كه درصفحه

يك منوي ظاهر شود  صفحه برده ، دكمه سمت راست موش را زده تا



 

 29 

را انتخاب كرده تا منوي ديگري ظاهر  Encoding سپس زير منوي

را در داخل آن  User Defined سپسدر صورتي كه گزينه .شود

انتخاب نموده و در داخل آن  را More مشاهده ننموديد، زير منوي

خواهيد  حال به راحتي قادر. را انتخاب نماييد User Defined گزينه

 .بود كه از صفحه فارسي موجود به خوبي استفاده نماييد

 آموزش اينترنت قسمت چهارم

                                                                                                                                                   

  IE  آموزش مورگر-

  .مي باشد Fovarite استفاده از ابزار IE يكي ديگر از امكانات محيط

تصور كنيد كه شما در داخل اينترنت ، به گشت و گذار در سايتهاي 

دراين حين ممكن است كه با سايتها و يا . باشد لف مشغول ميمخت

هردليلي جالب و جذاب باشد،  صفحاتي برخورد نماييد كه براي شما به
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را  طبعا يادداشت نمودن آدرس آن دريك دفترچه، مشكالت خاص خود

به همراه خواهد داشت،چرا كه ممكن است كه درصورتي كه آدرس 

 شما در هنگام يادداشت نمودن آن، باشد، آن سايت بسيار طوالني

درستي صورت  دچار بي دقتي شده وذخيره آن در دفترچه شما به

نگيرد و دليل ديگر آنكه يادداشت نمودن آدرس اينگونه سايتها هنگام 

اينترن زمان نسبتا زيادي از شما را گرفته و طبعا كار خسته كننده  كار با

مشكل شما را به خوبي  IE يتاستفاده از اين قابل اي خواهد بود، لذا

  .مرتفع مي سازد

 

شدهايد  Yahoo كار فرض نماييد كه وارد سايتي به نام براي شروع

جالب وده و تمايل داريد كه آدرس آن  و امكانات اين صفحه براي شما

كه تمايل داشتيد به  خود ذخيره نماييد تا هرگاه IE را در داخل محيط

پردن آدرس آن، به آن سايت سرعت بتوانيد، بدون به خاطر س
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 .نماييد مراجعه

را در نوار منو انتخاب نموده و  Favorites براي اين منظور ، منوي

را انتخاب نماييد، تا پنجره مربوطه  Add Favorites گزينه سپس

كادر متني ، مي توانيد نام سايت را وارد  سپس در داخل. ظاهر شود 

عنوان سايت به صورت پيش  امنماييد، البته دقت كنيد كه معموال ن

قانع  فرض در داخل اين كادر نوشته خواهد شد و در صورتي كه دليل

. بهتر است كه از همان نام پيش فرض استفاده نماييد! كنندهاي نداريد

 OK شايد تنها كاري كه بايستي انجام دهيد،انتخاب دكمه دراين لحظه

 عمل در دراز مدت انجام اين! داريد باشد، ولي چند لحظه دست نگاه

مواجه مي سازد، لذا  شما را با حجم نسبتاً زيادي اسم در ليست مربوطه

 .بهتر است كه اين عمل را همراه با طبقه بندي موضوعي انجام دهيد

را  Create It ، دكمهOK براي اين منظور قبل از انتخاب دكمه

در . مربوطه به صورت تكميل شده، نمايان شود انتخاب كرده تا پنجره
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تعريف شده را  كادر ليست سمت چپ اسامي پوشه هاي از پيش

مالحظه خواهيد كرد درصورتي كه سايت مورد نظر، در داخل هريك 

هاي موجود قابل طبقه بندي باشد ، تنها كافي است كه بر روي  از پوشه

دقت . ليست، كليك كرده تا انتخاب شود عنوان موجود در داخل كادر

به صورت درختي،  ضي از گزينه هاي كادر ليست،كنيد كه در كنار بع

يك عالمت بعالوه وجود دارد واين بدان معني مي باشد كه اين طبقه 

به طبقات ديگري تقسيم شده است و شما مي توانيد به راحتي  خود

درطبقه دلخواه قرار دهيد و اما حالتي  آدرس سايت مورد نظر خود را

نظر وجود   سايت موردكه طبقه مناسبي جهت قرار دادن آدرس

 :نداشته باشد

 

موجود را در  دراين صورت تنها كافي است كه پايين ترين طبقه مرتبط

كليك  New Folder ليست انتخاب نموده و سپس بر روي دكمه
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 .نماييد

كليك كرده  Favorites مثال بهتر است كه ابتدا بر روي پوشه دراين

 New Folder س دكمهانتخاب شود سپ تا اين پوشه به عنوان ريشه

پنجره در كادر  در اين. را انتخاب نموده تا پنجره ديگري ظاهر شود

 مورد نظر را وارد نماييد به عنوان نمونه) طبقه(متني موجود نام پوشه

را  OK استفاده نموده و سپس دكمه Search Engines از نام

پوشه  Favoritesدر داخل پوشه خواهيد ديد كه. انتخاب كنيد

 مجدد برروي. ايجاد مي شود Search Engines ي به نامديگر

كليك كرده تا انتخاب شده و مجددا بر  Search Engines پوشه

. كنيد تا پنجره مربوطه ظاهر شود كليك New Folder روي دكمه

نموده و  را تايپ The Bests سپس در داخل كادر متني آن عبارت

 د كه در كنار عبارترا انتخاب نماييد، خواهيد دي OK سپس دكمه

Search Engines  ،يك عالمت بعالوه ظاهر شده كه با انتخاب آن
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 حال پوشه. نمايان مي شود به عنوان فرزند آن The Bests پوشه

The Bests  قبل از  تنها عملي كه شايد الزم باشد. را انتخاب نماييد

 انجام دهيد، فعال نمودن كادر تاييد مربوط به OK انتخاب دكمه

Make Available Offline  با انتخاب اين كادر، شما . مي باشد

يعني در زماني كه به اينترنت ) Offline قادر خواهيد بود كه درحالت

حال . نماييد نيز از محتواي صفحه مربوطه استفاده) متصل نمي باشد

 Yahoo كليك نماييد، بدين ترتيب آدرس سايت OK برروي دكمه

حال تصور كنيد كه پس از . ده خواهد شدقرار دا درمحل مورد نظر

اينترنت داشته و مي  سپري شدن چندين روز، تمايل به جستجو در

 انجام دهيد و آدرس اين Yahoo خواهيد اين عمل را از طريق سايت

براي اين منظور بايستي ابتدا وارد !!! سايت را نيز فراموش كردهايد

 Search  منويشده و در داخل آن نيز ، زير Favorites منوي

Enginesظاهر شود، سپس زير  را انتخاب نموده تا زير منوي ديگري
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را انتخاب نموده تا منوي ديگري ظاهر شود، در  The Bests منوي

به  IE را انتخاب نماييد، با اين عمل برنامه Yahoo آن گزينه داخل

 موردنظرتان رهنمون مي سازد راحتي شما را به سايت

 

در نظر گرفته  IE ي اين منظور در داخل برنامهروش ديگري كه برا

كه هم اكنون به صورت  Favorites شده است، استفاده از ابزار

نمايان مي باشد، كليك نموده تا پنجره مربوطه محو گردد تا  فرورفته

طبقه بندي مطالبي را عنوان نموديم، ولي  اين لحظه درمورد ساخت و

را حذف ، تغيير نام و  نظر خوددر صورتي كه بخواهيد كه اشياء مورد

نوار  را Favorites يا حتي تغيير مكان دهيد، بايستي كه ابتدا منوي

را  Origanize Favorites منو انتخاب كرده و سپس گزينه

دراين قسمت مي توانيد . ديگري ظاهر شود انتخاب نموده تا پنجره

 قـرار دارد، شيء مورد نظر خود را كه در ليست سـمـت راسـت
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انـتـخـاب نـمـوده و سپس در جهت حذف، تغييرنام، ايجاد شيء جديد 

 آن و يا انتقال آن به شيء ديگر به ترتيب از دكمه هاي در داخل

Create Folder,Rename, Delete,Move to Folder 

وگذار  به اين ترتيب شما مي توانيد در جريان گشت. استفاده نماييد

قه خود را به صورت طبقه بندي شده اينترنتي خود، سايتهاي مورد عال

نموده و در هر زمان به راحتي به آدرس مورد عالقه خود  گروه بندي

  .مراجعه نماييد

 IEآموزش مرورگر) قسمت پنجم(آموزش اينترنت

 .  مي باشدHistory استفاده از ابزار IEيكي ديگر از امكانات محيط

 

فحات آن شروع به به طور كلي هرگاه كه شما وارد سايتي شده ودرص

گشت وگذار مي نماييد، اطالعات مربوط به آدرس سايت و مرور 

 و اطالعات مربوط به متن ، موزيك، صفحات، Historyشده در داخل 
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 كه در داخل Temporary Internet Filesدر داخل پوشه... تصاوير و

پوشه ويندوز قرار دارد، جاي ميگيرد و بدين ترتيب شما قادر خواهيد 

به )درحالي كه به اينترنت متصل نمي باشيد(Offline كه به صورت بود

 . اين صفحات رجوع نموده واز آنها استفاده نماييد

 

 كه در نوار ابزار Historyبراي اين منظور كافي است كه برروي دكمه 

 ظاهر IEقرار دارد، كليك نموده تا يك پنجره در سمت چپ برنامه 

 بر روي عناوين آن كه عموما عبارتند سپس قادر خواهيد بود تا. شود

امروز، اسامي روزهاي هفته، يك هفته قبل، دو هفته قبل وغيره، : از

كليك نموده و در داخل آنها نام سايت موردنظر را كه قبال به آن 

مراجعه نموده ايد انتخاب كرده و سپس بر روي نام صفحهاي كه قبال 

، كليك كرده تا اطالعات در داخل آن سايت به آن مراجعه نموده ايد

 .  نمايان شودIEمربوط به آن روي صفحه 
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 قرار دارد View، يك دكمه كركره اي به نام Historyدر باالي پنجره 

كه شما پس از انتخاب آن، مي توانيد نحوه به نمايش درآمدن اطالعات 

Offlineالبته همانگونه كه مطرح گرديد، به صورت .  را مشخص نماييد

اطالعات برحسب تاريخ نمايش داده مي شود و شما مي پيش فرض 

توانيد برحسب نام سايتها، نام سايتهايي كه بيشترين مراجعه به آنها را 

داشته ايد و حتي به ترتيبي كه همان روز در اينترنت كاوش نموده ايد 

حال اجازه دهيد كه امكان جذابتر ديگري را كه در . را مشخص نماييد

تصور كنيد كه : د را با يك سناريو توضيح دهيم وجود دارIEمحيط 

 شما به شدت زياد شده است و شما Historyاطالعات موجود در داخل 

در طي گشت وگذار خود در داخل اينترنت درهفته هاي گذشته، به 

صفحات جالبي در زمينه هاي پزشكي دست پيدا كرده ايد، حال يكي از 

اتي در اين زمينه از شما طلب دوستان شما به منزل شما آمده و اطالع

مي كند، حتي اگر بدانيد كه در چه تاريخي به چنين صفحاتي مراجعه 
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 زمان نسبتاً زيادي از شما را Historyنمودهايد، گشتن در داخل سايت 

خواهد گرفت، لذا براي حل اين مشكل، تنها كافي است كه در باالي 

نموده تا ظاهر كليك Search روي دكمه Historyسمت راست پنجره 

آن صفحه درجهت جستجو تغيير نمايد حال تنها كافي است كه در داخل 

 ) Medicalمثال( كادر متني ظاهر شده، كلمه مورد جستجوي خود را 

 كليك نماييد، پس از Search Nowتايپ نموده و سپس بر روي دكمه 

تمامي عناوين صفحاتي كه در ! سپري شدن مدت زماني نه چندان زياد

خل عنوان و متن آنها چنين كلمه اي وجود داشته باشد و شما نيز قبال دا

به آن صفحات مراجعه نموده باشيد، در زير دكمه جستجو ظاهر مي 

شوند و شما به راحتي قادر خواهيد بود كه تنها در اين ليست ايجاد 

شده، به دنبال صفحه مرتبط گشته و به سرعت، به نتيجه مطلوب خود 

 .نائل آييد

 كه در شماره قبل Favoritesراي بستن اين پنجره نيز همانند، پنجره ب
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به آن پرداختيم، كافي است كه برروي عالمت ضربدر موجود درباالي 

 History كليك نموده و يابرروي دكمه Historyسمت راست پنجره 

كه در نوار ابزار قرار دارد و هم اكنون به صورت فرورفته نمايان شده 

 .رده تا اين پنجره محو گردداست، كليك ك

 

حال ممكن است از خود سوال نماييد كه چگونه مي توان زمان وحجم 

 در سيستم وجود دارد را افزايش يا Offlineاطالعاتي كه به صورت 

 كاهش داد؟

 شصده و Toolsسوال خوبي است براي منظور بايد ابتدا وارد منوس 

ييد تا يك پنجره ظاهر  را انتخاب نماInternet Optionsسپس گزينه 

 مي توانيد تعداد History، ودر زير قسمت Generalدر قسمت . شود

روزهايي كه تمايل داريد اطالعات مربوط به آدرس سايتها و صفحات 

اينترنت در داخل آن ذخيره شوند را تغيير دهيد، مي توانيد اين عدد را 
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 سايت ها و يا  روز تغيير داده،تا بدين ترتيب آدرس تمامي٩٠به مثال 

 روز به آن مراجعه مي نماييد را در آرشيو ٩٠صفحاتي را كه در طي 

 روز، ٩٥خود داشته باشيد البته دقت كنيد كه پس از سپري شدن مثال 

 روز اوليه دسترسي نخواهيد داشت، چرا كه ٥شما ديگر به آدرسهاي 

ه  مي فهمانيد كIE روز در واقع به ٩٠شما با تنظيم اين گزينه به 

 روز در داخل ٩٠آرشيوي از آدرس هاي مراجعه شده را تا حداكثر 

 .خود ذخيره نمايد

 

همانگونه كه در جمالت باال تلويحا به آن اشاره شد، در واقع وظيفه 

 تنها نگهداري آدرسهاي مراجعه شده است كه شما Historyاصلي 

بوط زماني را براي آن تعيين مي نماييد و نه اطالعات كامل صفحات مر

 بر روي آدرس Historyچرا كه ممكن است، شما در داخل ! به آن

صفحه اي كليك نموده و به جاي ظاهر شدن اطالعات مربوط به آن 
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صفحه، پنجره اي ظاهر شود كه در آن از شما خواسته شود كه براي 

پس وظيفه .بارگذاري اين صفحه، مجددا به اينترنت متصل شويد 

 !  چه كسي است ؟نگهداري اطالعات صفحات با

 ودر زير General ودرقسمت Internet Optionsدر داخل پنجره 

 قرار Settings دكمهاي به نام Temperary Internet Filesقسمت 

دارد، بر روي آن كليك نموده تا پنجره ديگري ظاهر شود در داخل 

پنجره ، شما قادر خواهيد بود تا حداكثر اندازه اطالعاتي كه قادر 

 به آن مراجعه نماييد را مالحظه Offline بود تا در هنگام خواهيد

 را در Windowsنموده و يا تغيير دهيد، درصورتي كه درآيوي كه 

داخل آن نصب شده است، به اندازه كافي فضاي خالي داشته باشد، مي 

. توانيد اين عدد را كه برحسب مگابايت مي باشد را افزايش دهيد

، شانس شما براي عدم مواجه شدن با برافزايش دادن عدد مذكور

پنجره اتصال مجدد به اينترنت بسيار باال خواهد رفت، چرا كه شما 
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عالوه بر داشتن آدرس سايت با آدرس صفحه مورد نظر در داخل 

History ،اطالعات مربوط به آن صفحه را نيز كه شامل متن، صدا ،

هيد داشت در تصوير و غيره مي باشد را نيز بر روي سيستم خود خوا

يكي از آنها به نام : داخل اين صفحه سه دكمه ديگر نيز وجود دارد 

View Obiects وظيفه نايش داده اصطالحا Plug In هاي نصب شده

 .  را برعهده داردIEبرروي برنامه 

هاي در شماره هاي بعد به تفصيل بحث خواهيم Plug Inدرمورد 

قادر IEذكر شويم كه برنامه نمود، ولي در اينجا تنها كافي است كه مت

 IEاست كه به برنامه هايي كه توسط شركتهاي ديگر براي محيط 

طراحي شده اند و اصطالحا به صورت يك ابزار در آمده اند، مجهز 

 Shockwave Flash Objectشوند و شايد يكي از معروفترين آنها 

 باشد كه شما را قادر مي سازد تاصفحاتي كه مجهز به متحرك سازي

اينترنتي با همان فلش مي باشند را به راحتي مالحظه نموده و لذت 
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 Plugبد نيست كه بر روي اين دكمه كليك نموده و وجود چنين . ببريد

Inدكمه ديگري كه به نام .  را در سيستم خود بررسي نماييدView 

Files معروف است، همان دكمه اي است كه با زدن آن پنجره مربوط 

 ظاهر شده و شما مي توانيد Temperary Internet Filesبه فايلهاي 

همانگونه كه عنوان شد، باال بردن اندازه فضاي . آنها را مالحظه نماييد

فايلهاي موقت اينترنتي، شانس شما را براي ديدن صفحاتي كه قبال به 

 باال مي برد، ولي همانگونه كه Offlineآنها مراجعه نموده ايد درحالت 

 پوشه در داخل پوشه اصلي ويندوز قرار دارد اشاره شد، اين

ودرصورتي كه ديسك خواني كه پوشه ويندوز را درخود جاي داده 

است، از فضاي كافي برخوردار نباشد، باال بردن اين عدد ممكن است 

كه براي رايانه شما مشكالت عديده اي مانند قفل كردن سيستم به 

الب است بدانيد كه شما مي با توجه به نكات فوق،ج. همراه داشته باشد

 مي باشد، Move Folderتوانيد با استفاده از دكمه سوم كه همان 
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 را به درايو ديگري كه فضاي خالي Temperary Internet Filesپوشه 

نسبتا زيادي دارد، منتقل نماييد، الزم به ذكر است كه پس از انتقال، 

راه اندازي نماييد، ويندوز از شما مي خواهد تا سيستم خود را مجدداً 

لذا بهتر است كه قبل ازانجام اين عمل، تمامي برنامه هاي باز خود در 

هماهنگونه كه . ويندوز را بسته و سپس به انجام اين عمل بپردازيد

شايد بارها در اينترنت ديده باشيد، صفحات اينترنتي غالبا در حال تغيير 

ر سايتهاي خبري به و تحول مي باشند، نمونه بارز آن را مي توان د

وفور مشاهده كرد چهار دكمه درايويي كه در باالي اين پنجره قرار 

.  را مشخص مي سازندOfflineدارند، نحوه به روز رساني صفحات 

 مي فهماند كه پس از اتصال به اينترنت و پس از IEگزينه اول به 

ن به مراجعه به هر صفحهاي كه قبال به آن مراجعه نموده ايد و هم اكنو

 در سيستم شما وجود دارد، در صورتي كه اين صفحه Offlineصورت 

 مي فهماند IEدكمه دوم به . تغيير كرده است، مجدد بارگذاري شود
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 درحالي كه به اينترنت متصل مي باشيد، IEكه پس از اجرا شدن برنامه 

 به روز رساني Offlineاين عمل صورت گرفته واين بار تمامي صفحات 

مه بعد اين عمل را به صورت اتوماتيك انجام داده و سومين دك. شوند

دكمه هرگونه به روزرساني را درهنگام اتصال به اينترنت متوقف مي 

 F5 مراجعه نموده و كليد Offlineسازد، مگر آنكه شما به صفحه 

به كارگيري . صفحه كليد را زده تا صفحه مجددا به روز رساني شود

 بودن سرعت اينترنت در كشورمان، راندمان نكات فوق با توجه به كند

 .شما را در استفاده از اينترنت بسيار باال خواهد برد

 

 

 


